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LOGO

 linka design a povrchová úprava s 18 produkt? rozd?lených do 3 oblastí použití :. pojem
styling, provedení a koncepce bez koncepce

 DEFINICE WAX ??
Wax ideální definice uvolnit svou kreativitu na všech délkách.
Jar 100 ml.

 texturizzante CREAM 
Tento krém zvýšit každý typ textury a délky. Stylizovat a vytvá?í dokonalé separace a
poskytuje lesk.
Jar 100 ml.

 RUBBER FIBRE 
Efektivní a flexibilní gumy vhodné pro všechny délky a textury. P?i aplikaci na mokré vlasy,
je ideální pro texturování, zatímco na suché vlasy definuje a rozd?luje.
Jar 100 ml.

 MODELOVÁNÍ PASTA 
T?stoviny vhodné zejména pro st?edn? krátké vlasy. To modeluje dokonale strand podle
oblastí, vytvá?í separace ?ástí, což je p?irozený efekt.
Jar 100 ml.

 GEL STRONG 
Fixa?ní gel se silným, ideální pro krátké vlasy. Poskytuje podporu a strukturu všech styl?,
vytvá?et brilantní mokrý vzhled. 200 ml láhev.

 OIL NON OIL 
Leh?í kapalina, vhodná pro p?írodní vlasy a suché vlasy. Upevn?ní zajiš?ujem?kké a
p?irozené, aby se zabránilo vysoušení vlas?.
200 ml láhev.

 VOLUME CREAM 
Lehký krém pro všechny typy vlas?, ideální pro získání objemu ú?inek. P?idá vlhkost,
pevné a obnovuje rovnováhu pórovitosti na celé délce.
150 ml láhev.

                               pagina 1 / 2



 želé VYHLAZOVACÍ 
Želé je vhodné pro rovnání kudrnaté vlasy, kudrnaté a krepaté, snížení ú?ink? statické
elekt?iny. P?idá vlhkost, pevné a obnovuje rovnováhu pórovitosti na celé délce.
150 ml láhev.

 definitorem kudrlinek 
Krém je ideální pro posilování kudrnaté vlasy, p?írodní nebo um?lé. Poskytuje definice,
pevnost a pružnost, aby kade?e, zatímco jejich upevn?ní tiše. Obnovujerovnováhu
poréznost po celé délce.
150 ml láhev.

 SILKY FLUID 
Leh?í kapalina je ideální pro všechny typy vlas?. Hydratuje a dodává extrémní lesk a
hebkost bez zatížení si vlasy dol?.
60 ml lahvi?ka.

 SPRAY LESK 
Spray ultra - jemné, lesklé vlasy nudné a bez života, posílení barvu. Darování navíc lesk
bez zatížení vlas? a pomazání.
Láhev 200 ml.

 MOUSSE VOLUME EXECUTIVE 
Mousse sm?rové specifikace pro vytvo?ení svazku na ko?enech. To dává tvar a podporu s
neviditelnou fixaci.
Láhev 200 ml.

 MOUSSE REGULAR 
Mousse v normální fixaci, dává objem, t?lo a podporu pro všechny ú?esy. Model
p?irozenou cestou bez jakýchkoliv zbytk?.
Láhev 200 ml.

 MOUSSE STRONG 
Mousse pro silné držení, dává objem, t?lo a podporu pro všechny ú?esy. Model
p?irozenou cestou bez jakýchkoliv zbytk?. Láhev 300 ml.

 ECO REGULAR SPRAY 
Spray žádný plyn na normální fixaci, pevn? dána a udává objem bez zatížení po vlasech.
Je to rychle schne a je snadno odstranit pomocí št?tce.
Láhev 300 ml.

 SPRAY STRONG EKOLOGICKÉ 
Spray žádný plyn v silné fixaci, pevn? dána a udává objem bez zatížení po vlasech. Je to
rychle schne a je snadno odstranit pomocí št?tce.
Láhev 300 ml.

 REGULAR SPRAY 
Spray k normální stanovení, poskytuje efektivní t?sn?ní a dlouhého trvání. Neváží vlasy
dává p?irozený ú?es. Snadno odstra?uje s n?kolika tahy št?tce a nezanechává zbytky.
Láhev 300 ml.

 SPRAY STRONG 
Spray silnou fixaci, poskytuje efektivní t?sn?ní a na dlouhou dobu. Neváží vlasy dává
p?irozený ú?es. Snadno odstra?uje s n?kolika tahy št?tce a nezanechává zbytky.
Láhev 300 ml. 
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